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Slovácké hody s právem

Poděkování pořadatelům hodů
Poděkování zaslouží: - slečna Michaela Křiváková za 

nácvik hodové besedy s chasou, - manželé Dagmar a Martin 
Smetanovi a Lenka a Jaroslav Lysoňkovi za zajištění prodeje 
ve výčepu, - paní Helena Koníčková za zajištění prodeje vína 
pod hodovým právem, - bar U Snopků za přípravu večeře pro 
muzikanty, - rodiče stárků a další občané, kteří jakkoliv při-
spěli ke zdárnému průběhu letošních hodů. Poděkování patří 
rovněž panu Janu Podškubkovi – zámečnictví za fi nanční dar 
ve výši 2 000,- Kč, pohostinství U Tomáša a fi rmě Kovář plus 
s.r.o. za poskytnuté občerstvení.

V sobotu 13. října a v neděli 14. října 2007 se v Podolí uskutečnily slovácké hody s právem.
Seznam hodové chasy: Jana Rýpalová – starší stárka a Vojtěch Ondrejka – starší stárek, Eva Dokoupilová a Jakub Rýpal, Lucie 

Dokoupilová a Pavel Oškrkaný (Kunovice), Věra Kasperová a Pavel Straka (Kunovice), Eliška Blahová (Kunovice) a Tomáš Habar-
ta (Kunovice), Klára Vlachynská a David Rathouzský, Iva Kasperová a Jakub Snopek, Radka Ondrejková a Martin Straňák (Vésky), 
Eva Borutová a Petr Smetana, Hana Křiváková a Pavel Boruta, Veronika Smetanová a Martin Šesták (Vésky), Vendula Kryštofová 
a Petr Zemek (Vlčnov), Markéta Havránková a Přemysl Píštěk (Popovice), Petra Šimková (Veletiny) a Martin Jakšík, Klára Juříko-
vá a Jan Ježek (Dol. Němčí), Michaela Doležalová a Martin Němec (Kunovice).

Letošní slovácké hody v Podolí se uskutečnily za chladnějšího počasí, přesto byly tradičně hojné a veselé.

Vyúčtování hodů najdete na str. 4

Staršímu stárkovi Vojtěchu Ondrejkovi a starší stárce Janě 
Rýpalové vydal právo k pořádání hodů a hodové veselice staros-
ta obce Miroslav Křižka.
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Zpráva ze 7. zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce schválilo:
-  návrh prostorového řešení nové ulice v Podolí v lokalitě
 Dražné.
-  změnu rozpočtu č. 2 obce Podolí na rok 2007. 
-  záměr prodeje části pozemku parc. č. 916/21, k. ú. Podolí nad
 Olšavou.
-  záměr změny výše místního poplatku za svoz domovního
 odpadu od 1. 1. 2008.
-  rekonstrukci autobusové zastávky „Žleb“ v Podolí za předpo-
 kladu fi nanční spoluúčasti fi rmy Kovář plus, s.r.o.
-  fi nanční odměnu pro paní Janu Rýpalovou, účetní obce Podolí 
 ve výši jednoho měsíčního platu za dlouhodobé, mimořádně
 dobré pracovní výsledky – fi nanční hospodaření obce (kon-
 trola hospodaření provedena Krajským úřadem Zlínského
 kraje) a administrativa spojená s fi nančními dotacemi pro
 obec Podolí.
-  zadání zakázky na vypracování technické dokumentace na
 technickou infrastrukturu pro stavební povolení na novou
 ulici Dražné fi rmě Ing. Josef Pavliš, Staré Město.

Panenky pro UNICEF

Pokračování internetu v Podolí
Zastupitelé naší obce rozhodli o prodloužení bezplatného 

užívání bezdrátového internetu pro občany Podolí do konce 
roku 2008. V sousedních Popovicích bude tato služba zpo-
platněna už od konce tohoto roku, cena bude asi 250,- Kč za 
kalendářní měsíc. V Podolí je v současnosti připojeno 52 uživa-
telů. Dvě přípojky jsou ještě volné - o nové připojení je možné 
požádat do konce letošního roku. Podmínkou je trvalé bydliště 
v Podolí. Další možnost připojení bude až od ledna 2009, kdy se 
za internet už bude platit.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
-  spoluúčast obce Podolí na budování přivaděče odpadních
 vod z Popovic přes Vésky do Uherského Hradiště.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-  žádosti občanů o odkoupení částí pozemků parc. č. 729/1 
 a 729/2, k. ú. Podolí nad Olšavou.
-  zprávu o prověření pracovní vytíženosti zaměstnanců kuchyně
 Základní školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvková organizace.
-  zachování stávajícího systému shromažďování, sběru, přepra-
 vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 v obci Podolí, doplněného o intervalový sběr použitých PET
 láhví v označených igelitových pytlích.
-  zprávu o činnosti komise životního prostředí od 1. 1. 2007 do
 20. 9. 2007. 
-  jmenování Mgr. Pavly Martincové do funkce zástupkyně
 ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvko-
 vá organizace za Mgr. Martinu Kozelkovou po dobu čerpání
 její mateřské dovolené.

Úprava břehů Olšavy
V současné době se pracovníci Krajského úřadu Zlínského 

kraje, odboru životního prostředí   zabývají možností stabili-
zace břehů řeky Olšavy v Podolí v úseku od mostu do Popovic 
po konec naší obce směrem na Míkovice. Jako nejlepší řešení 
vidí ve vysvahování břehu Olšavy k zahradám přilehlých domů. 
To by znamenalo přeměnu částí těchto zahrad v pozvolný břeh 
řeky. S tímto řešením by však museli souhlasit majitelé pozem-
ků a stejně tak by a.s. Povodí Moravy  musela od státu získat 
mimořádné fi nanční prostředky na předmětné terénní úpravy.

I když se v letošním roce Klub dobré pohody neschází na 
svých pravidelných schůzkách, ve své činnosti pokračuje i nadá-
le. Kromě akcí, jako je třeba návštěva solné jeskyně, čajovny, 
muzeí aj. se věnuje hlavně charitativní činnosti. V minulosti plet-
ly jeho členky obvazy pro malomocné, šily panenky pro děti do 
hradišťské nemocnice, pletly bačkůrky pro děti v inkubátorech 
či sbíraly staré brýle pro chudé z Afriky. Od léta se věnují nové 
činnosti. Ve spolupráci s Dětským fondem UNICEF se podílí na 
projektu „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“, jehož cílem je získat 
peníze na očkování pro děti z chudých zemí. Pomoct může každý 
dvojím způsobem: buď ušije panenku, nebo si ji naopak koupí.

Každá panenka je vyráběna podle střihu a po zhotovení je 
svým tvůrcem opatřena rodným listem, na kterém je uvedeno 
její jméno, její  fotografi e či obrázek, země odkud pochází a další 
údaje. Hotové panenky se pak prodávají v prodejnách UNICEF 
či na internetu (www.unicef.cz) za 600 Kč. A to je právě ta část-
ka, která stačí k naočkování jednoho dítěte proti šesti hlavním 

smrtelným dětským chorobám – spalničkám, záškrtu, černé-
mu kašli, tetanu, tuberkulóze a dětské obrně. Nákupem – tedy 
adopcí panenky, tak můžete zachránit život jednomu dítěti. 

Do akce se mohou zapojit všichni, malí i velcí. Nezáleží 
totiž na tom, zda je panenka profesionální dílo či jde poznat, že 
je dělaná dětskou rukou. Všechny panenky mají stejnou cenu 
a tou je cena jednoho lidského života!

Klub dobré pohody v těchto dnech odevzdal první dvacítku 
panenek. To už je jedna třída plná dětí, kterým jsme dokázali 
zachránit život! Je dobře, že se mezi námi najdou lidé, kteří rádi 
pomohou druhým. Inu člověk nikdy neví, kdy bude pomoc sám 
potřebovat…

Jestli chcete i Vy podat pomocnou ruku, najdete více infor-
mací na adrese www.unicef.cz či Vám je spolu se střihem a rod-
nými listy sama ráda poskytnu.

(fotografi e vyrobených panenek je umístěna na str. 4)
Dagmar Doleželová.

Mikulášská beseda
ČOS Sokol Podolí Vás i letos zve na Mikulášskou besedu 

u cimbálu s Mladými Burčáky. Nenechte si ujít 8.12.2007 ve 20 
hod v kulturním domě v Podolí jedinečnou příležitost ochutnat 
vybrané kulinářské speciality starosty naší obce a vystoupení 
folklórního souboru Handrlák z Kunovic.

Tak jako minulý rok, tak i letos obdrží od pořadatelů podě-
kování a dvě vstupenky zdarma ti, kteří věnují  a doručí na obec-
ní úřad do pátku 7.12. do 14.30 hod dárek do tomboly. Předem 
děkujeme a těšíme se na Vás….

Mikulášské zpívání koled
Mikulášské zpívání koled s drobnými dárky pro děti se 

uskuteční  ve středu 5. prosince 2007 v Kulturním domě 
v Podolí. Začátek bude v 16.15 
hodin. Pro dospělé účastníky 
bude připraveno svařené víno. 
Všichni občané jsou k účasti 
na této již tradiční předvá-
noční akci srdečně zváni. 
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Diakonie otevřela novou relaxační místnost Jedním dechem
- v pátek 14. září se v zahradě místní základní školy sešlo cel-

kem 14 zájemců o samosběr jablek; cena byla 4,- Kč/kg pro členy 
ZO ČZS a 5,- Kč/kg pro nečleny; prodejem se získalo 2230,- Kč.

- z důvodů snadnějšího odklízení sněhu při zimní údržbě 
bude v naší obci po celé zimní období omezena možnost stá-
ní osobních i nákladních aut na hlavní silnici i všech místních 
komunikacích; občané jejichž auta budou bránit odklízení sně-
hu budou muset sníh odklidit ručně sami.

- z důvodů malé účasti ve fotosoutěži, kterou pořádala kul-
turní komise naší obce, nebylo vyhlášeno pořadí soutěžících; 
za účast v soutěži obdržel každý od pořadatelů sklenici medu; 
jednu sklenici medu navíc obdržel pan Stanislav Nový za nejpo-
hotovější snímek, celkem tak bylo rozdáno 10 sklenic medu.

- další soudní jednání ve věci žaloby na obec Podolí za neu-
hrazení části ceny za rekonstrukci silnice v ulici Žleb v roce 1998, 
podanou fi rmou ASH-Morava s.r.o. Otrokovice, se uskuteční 
v úterý 30. října 2007 u Okresního soudu v Uherském Hradišti.

- zájem o 13 stavebních pozemků v lokalitě Dražné II pře-
vyšuje možnosti jejich uspokojení; celkem je 24 zájemců, z toho 
8 místních občanů.

- provizorní chodník od Obecního úřadu na Dražné okolo 
domu pana Františka Vagdála čp. 98 nebude přes zimní období 
udržován a chůze po něm bude pouze na vlastní nebezpečí.

- je nutné zvážit návrh části občanů Podolí, podle něhož 
aby se termín konání hodů v Podolí měl změnit a hody by se 
měly slavit na svátek Svatého Ducha, což je svátek připadající 
na konec května, případně začátek června.

- další sběr použitých PET láhví v libovolných igelitových pyt-
lích označených číslem domu se uskuteční v pátek 30. listopadu 
2007 od 15.00 do 17.00 hodin v průjezdu základní školy v Podolí.

Beseda s důchodci
V pátek 23. listopadu 2007 od 18.00 hodin se v místním Kul-

turním domě uskuteční tradiční setkání seniorů naší obce se 
členy zastupitelstva obce Podolí. Pro účastníky bude připraveno 
občerstvení a společenský program. Všichni, jimž je tato akce 
určena, jsou k účasti srdečně zváni.

V pátek 12. října 2007, se uskutečnilo slavností otevření 
nové relaxační místnosti zvané Snoezelen. Jedná se o speciál-
ně vybavenou místnost, určenou pro relaxaci a navození klidu. 
Metoda je zaměřena na smyslové vnímání a prožitek pomocí 
světla, zvuku, doteku, chuti a čichu. K tomu je potřeba pro-
středí, ve kterém je možné se koncentrovat, vnímat své okolí. 
Metoda Snoezelen v sobě spojuje myšlenku dynamiky s rela-
xací. Zdravý člověk je bez větších problémů schopen najít sám 
místa, kde se cítí příjemně. Postiženým lidem je nutné taková-
to místa vytvořit. Zesílením některých podnětů s vyloučením 
podnětů rušivých je klient motivován k vnímání. 

Metoda Snoezelen využívá kombinaci účinků světla a vod-
ní postele. Využívají se vonící předměty, zvukové nástroje, 
polštáře, deky, bloky z pěnové hmoty, tlumené světlo, svíti-
cí řetězce, vodní válce s bublinkovým efektem, aromatické 
svíčky, zrcadlové koule, meditační hudba atd. Tato relaxační 
metoda může pomoci těm, kdo mají v domácí péči člověka 
s hlubším mentálním či kombinovaným postižením. Těm 
všem jsou dveře našeho střediska, a tím i Snoezelen, kdy-
koliv otevřeny. Kdykoliv znamená v provozní době denního 
stacionáře, tedy ve všední dny od  7.30 do 15.00. na adrese 
Na Stavidle 1266, případně se telefonicky domluvit na číslech 
572 557 273, 737 507 915. Budeme se na vás těšit!

Mgr. Adéla Kotková, 
ředitelka Diakonie ČCE – středisko Cesta, Uherské Hradiště

Bazárek dětského oblečení
V pátek 11. listopadu 2007  se od 12.00 do 16.00 hodin 

v základní škole v Podolí uskuteční bazárek dětského zimního 
a sportovního oblečení. Vyprané a vyžehlené oblečení můžete 
přinést do budovy ZŠ ve středu 8. 11. a ve čtvrtek 9. 11. 2007 
v době od 12.00 do 15.00 hodin.

Zajímavosti z kroniky obce Podolí
Obchod – rok 1967
Po zrušení masny u Fojtíků čp. 178 v roce 1965 byl prodej 

masa a uzenářských výrobků převeden do prodejny potravinář-
ského zboží Jednota. Nejprve se prodávalo maso předem navážené 
v igelitových sáčcích, ale tento způsob se neosvědčil a v teplejších 
měsících maso často trpělo na jakosti. Bylo tedy od tohoto způsobu 
upuštěno a maso se vysekávalo opět po dřívějším způsobu.

Poněvadž se v prodejně Jednoty vydávalo též mléko, byla 
frekvence velmi zatížena a proto vedení Jednoty rozhodlo zříditi 
novou masnu v místnostech při pohostinství v čísle 107. S adapta-
cí těchto místností bylo započato již v roce 1966. Ku konci tohoto 
roku byla úprava těchto místností dokončena a masna byla ote-
vřena ihned po vánočních svátcích. Vedoucí v této masně byla 
ustanovena paní Jiřina Fojtíková, která vedla již dřívější masnu.

Inzerce
Masážní a rekondiční služby

Rašelinové a parafínové zábaly na záda a klouby; masáže  
přístrojem Rolletic v nově otevřeném masážním a rekondič-
ním středisku ve Veletinách – zastávka na Vlčnov (za Dřevodě-
lem). Otevřeno PO až SO od 10.00 do 17.00 hodin. Informace 
a objednávky na mob. 721 721 649. 

Po ZŠ pokračují ve studiu
Po ukončení základní školní docházky pokračují ve studiu a 

dalším vzdělávání tito naši mladí občané:
-  Zdislava Šišáková (čp. 256), Gymnázium, Uherský Brod;
-  Michaela Doležalová (čp. 189), Střední hotelová a obchod

 ní škola, Uh. Hradiště, obor hotelnictví a turizmus; 
-  Lukáš Pecha (čp. 178), Střední odborná škola Mesit, Uh.

 Hradiště, elektronik-mechanik;
-  Radim Vlachynský (čp. 253), Střední průmyslová škola

 nábytkářská, Bystřice pod Host.;
-  Adam Křen (čp. 59), Gymnázium, Velehrad;
-  Markéta Havránková (čp. 260), Střední odborná škola,

 Vizovice, kosmetička;
- Veronika Vagdálová (čp. 33), Střední odborné učiliště,

 Uh. Hradiště, cukrářská výroba.
Všem přejeme hodně úspěchů ve studiu a přípravě na svá 

budoucí povolání!
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Společenská kronika
Naši jubilanti
listopad 2007
Jindřiška Lodesová (čp. 19) – 70 let
Ludmila Skrášková (čp. 196) – 83 let
František Mařica (čp. 131) – 85 let
Marie Majíčková (čp. 97) – 88 let
Anna Ševčíková (čp. 5) – 93 let
 srpen 2007
Anežka Ďurďová (čp. 73) – 60 let
Miroslava Velichová (čp. 208) – 60 let
Josef Kadlec (čp. 21) – 60 let
Marie Hanáčková (čp. 209) – 88 let
Vladimír Kryštof (čp. 199) – 88 let
                                                   Všem srdečně blahopřejeme!

Narození občané
Dne 6.10. 2007 se manželům Pavle a Rostislavu Tomano-
vým (čp. 13) narodil syn Rostislav.
Dne 9.10. 2007 se manželům Dagmar a Stanislavu Vitás-
kovým (čp. 269) narodila dcera Nela. 

Blahopřejeme!
Úmrtí
Dne 24. 9. 2007 zemřel pan Antonín Kovařík, Podolí čp. 67. 
Dne 18.10. 2007 zemřel pan Petr Kovařík, Podolí čp. 47.

Ukončila studium na VŠ

V červnu letošního roku ukončila studium na Mendlově 
zemědělské a lesnické universitě v Brně a získala titul inženýr 
v oblasti zahradní a krajinářské architektury slečna Jana Novot-
ná. Srdečně blahopřejeme.

Panenky vyrobené pro záchranu lidských životů – k článku na str. 2

Panenky pro UNICEF

Život ve škole jde dál

V září letošního roku probíhaly v 
lesích houbařské žně. Na fotografi i 
je pan Andrej Duháň ze soused-
ních Popovic se svým houbařským 
úlovkem.

Houbaři se dočkali

Ve funkci ředitelky základní školy v Podolí působí od září letošní-
ho roku Mgr. Pavla Martincová. Na fotografi i je s žáky 4. třídy.

Rekonstrukce chodníku dokončena   
Z celkových nákladů ve výši asi 1 mil. Kč 
přispěl Zlínský kraj v rámci Programu 

obnovy venkova na rekonstrukci chodníku v ulici Žleb částkou 
374 000,- Kč. Opravený chodník zlepší celkový vzhled ulice, 
zvýší bezpečnost chodců a majitelům přilehlých domů umožní 
zajíždět svými automobily do garáží a dvorů přilehlých domů.

Vyúčtování hodů
Příjmy         Výdaje
- prodej vstupenek     13 650,- Kč  - hudba Hradčovjanka     18 000,- Kč
- prodej pod právem    1 386,- Kč  - hudba Mladí Burčáci        6 000,- Kč
- obchůzka po dědině  8 589,- Kč  - večeře a nápoje hudbě      3 600,- Kč
- sponzorský dar           2 000,- Kč  - nákup vína                        9 810,- Kč
- prodej ve výčepu      19 740,- Kč  - nákup zboží do výčepu    8 500,- Kč
 - drobné výdaje              2 015,- Kč 
    - příspěvek pro stárky     4 000,- Kč
      - příspěvek na kroje       6 400,- Kč
                                                        - občerstvení na OÚ        3 500,- Kč
 (chlebíčky 1 250 Kč, vdolečky 600 Kč, 
 zákusky 770 Kč, nápoje 880 Kč).
Příjmy celkem: 45 365,- Kč  
Výdaje celkem: 61 825,- Kč
Doplatek obce: 16 460,- Kč 


